
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag d. 6. August 2019 kl. 19 

Afbud fra: Maj-Britt, Allan og Henning P. 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2.  Økonomi  (ca 50 min) 
- Flytning af vand og varme til kirken 
Punktet overføres til næste møde. 

- Fornyelse af kontrakt med Henning Bakmand 
Ændring fra nuværende aftale til følgende: 
 Tre ændringer: 
Fra 1. Sep 2019 udgør mdr. honorar 4400 DKK, bagudbetalt 
Honorar inkl feriepenge 
Udgifter til kontorartikler mv deles mellem 4 menighedsråd (1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/6) 

- Fælles vikarsatser 
Henning Bakmand har sendt Kværndrup kirkens nuværende satser til provstiet. 

- Oversigt over IT udgifter og ydelser 
Orienteret 

- Synsrapport fra 11. Juni 2019 
Gennemgået, godkendt, underskrevet og sendt til midtfyn.provsti@km.dk 

- Genautorisation af personer til Kirkenettet 
Henning Bakmand hermed bemyndiget af enigt menighedsråd til at varetage dette. 

- Søge 5%-midler til godtgørelse til merudgift til kirkesanger 
Lis sørger for dette. 

- Henning B. Gennemgår 2. Kvartal 2019 
Kvartalsrapport pr. 30. Juni 2019 gennemgået og godkendt af enigt menighedsråd. 
Budget, formål pr. 30. Juni 2019 gennemgået og godkendt af enigt menighedsråd. 
Styring af anlægsaktiviteter pr. 30. Juni 2019 gennemgået og godkendt af enigt 
menighedsråd. 

- Maskiner 
Intet at bemærke 

3.  Aktiviteter (ca 30 min) 
- Vikarpræst tildelt pr. 1. September: Mattias Skærved Starter med sin førte højmesse 

søndag d. 15. September 
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- Profilmøde vedr. præsteansættelse, med biskop d. 16. August 2019 kl 16.00 
Det vil være en fordel at så mange af menighedsrådets medlemmer deltager, som 
muligt. 

- Afskedsgudstjeneste v/Dorte d. 18. August 2019 kl. 10.30 
Efterfølgende reception og let traktement. 
Lis sørger for forplejning 
Laura kommer og hjælper med det praktiske 

- Embedsbeskrivelse til Fyns stift pr. 21. August 2019 
Orienteret om fristen 

- Nye salmer i kirken torsdag d. 22. August 2019 kl 16.30 
Dorte vælger salmer, Lykke spiller orgel og en kirkesanger er hentet ind i Birthes 
feriefravær. 

- Menighedsrådsudflugt (mfl.) til Langeland lørdag d. 24. August 2019 kl 8.00- ca 17.30 
Udvalget har sendt invitationer ud. Der afventes svar fra de indbudte. 

- Budgetsamråd, Sdr. Nærå torsdag d. 29. August 2019  
Allan, Henning B., Maj-Britt og Lis er oplagte deltagere. 

- Fraflytningssyn fredag d. 30. August 2019 kl 13.00 
Henning P og Allan er oplagte deltagere.  

- Efterårets aktiviteter i kirken  
d. 22.september 2019: høstgudstjeneste kl 14 med efterfølgende kaffe og kage og 
fællessang (det praktiske tages med på kommende menighedsrådsmøde) 
d. 9.oktober 2019: syng efteråret ind. Bjarne Fredborg Knudsen (et liv med musik og 
medicin) 
Børnegudstjeneste i oktober el november 2019 
d. 11.december 2019 kl. 18.30: julekoncert med musikskoleorkester. 

4. Aktuelt (ca 45 min) 

Nyt fra Lis 
Orientering fra diverse nyhedsbreve og kirkehøjskolens program 
På personalemøde blev der ytret ønske om et kursus i hjerte-lunge-redning (hjertestop-
kursus). Der er fundet et gratis kursus fra hjerteforeningen. Videregivet til kontaktperson. 

Nyt fra Allan  
Regning betalt for udbedrede skader i kirketrægulv i sideskibet. Regningen er videresendt 
til Nationalmuseet, som har vedkendt sig skaden. 

Nyt fra Anna  
Regninger er sendt ud for 2019 
Deslige skrivelse sendt til de som ikke vedligeholder gravsteder. 
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Der er skuffet og renset på præstegårdens gårdsplads og lagt nye sten på. 
Der er købt og opsat øjenskyller og førstehjælpskasse i graverhuset. 

Nyt fra Dorte 
Orientering om reklamation på køleskabslåge. Denne er skiftet. 
Udflyttet præsteboligen pr. 1. August. Der er få ejendele i garagen som det er aftalt må blive 
stående indtil synet på præsteboligen. 
Legehuset flyttes, når det findes ud af hvordan det kan flyttes ud af haven. 

Nøgler til præstebolig leveret tilbage fra Dortes familie. Dortes egne nøgler overdrages 
direkte til vikar Mattias Skærved. 

Nyt fra Laura 
Kontakter evt. tidligere menighedsråds kontaktperson ved tvivl om hvervets indhold. 
Hjerteforeningen tilbyder hjertestopkursus. Laura sørger for at planlægge dette, som tilbud 
til ansatte og andre relevante deltagere. 

Nyt fra Birthe 
Intet nyt. 

Nyt generelt 
Intet nyt. 

5. Eventuelt 
Intet at bemærke 

6.  Underskrifter 
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